
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ №  2018 

засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, 

бюджету, фінансів; засідання комісії з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку; засідання комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 

охорони навколишнього середовища; охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту; регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку 

 

від 26 липня 2018 р.                             Мала зала засідань  

  (09.00 год.)                                   Присутні депутати – 18 чол. 

Биков В.П. 

Шайнога Ю.М. 

Одуд Б.М. 

Сорока Д.Л. 

Курганський О.О. 

Бунечко А.В. 

Верхогляд М.І. 

Сікора І.В. 

Собчук Н.М. 

Синюта В.В. 

Веселкова Г.П. 

Пісарцов Д.В. 

Яковлева Н.В. 

Прохорчук В.П. 

Федоров В.Б. 

Глушківський В.С. 

Волоткевич І.В. 

Пустовойт О.С. 

 

Головував: Шайнога Ю.М. – голова комісії 

з питань соціально-економічного розвитку 

міста, планування, бюджету, фінансів 

Секретар міської ради - Кикоть М.Ю 

 

Порядок денний: 

 

1. Про укладання угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною 

радою по наданнюмедичнихпослуг жителям міста 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник 

фінансовогоуправління 



2. Про укладання угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською 

радою 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

3. Про внесення змін до бюджету міста 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31 площею 256787 кв. м 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунально гогосподарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31 площею 678459 кв. м  

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеутрою щодо відведення земельних 

ділянок гідно із ст.124 Земельного кодексу України (оренда) 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

 

7. Різне 

1.-2. 

СЛУХАЛИ: комплексно «Про укладання угоди між Шепетівською міською радою та 

Шепетівською районною радою по наданню медичних послуг жителям міста» та «Про 

укладання угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською радою» - 

Дрища В. О. – начальника фінансового управління. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням чи ще якісь міста 

України не отримали гроші на освіту. 

Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що кошти на ці угоди ще не виділені державою. 

Шайнога Ю.М. ставить на голосування дані проекти рішення. 

(Голосували: "за"- 5,"проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнення до Програми утримання та розвитку 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням XXIX сесії міської ради VII скликання №6 від 28.11.2017 року 

«Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»» - Полодюка М.І. – міського голову. 

 

Міський голова Полодюк М.І. ініціював винесення на розгляд питання «Про внесення 

доповнення до Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії 

міської ради VII скликання №6 від 28.11.2017 року «Про затвердження Програми 

утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка 



на 2018-2022 роки»». Начальник фінансового управління  Дрищ В.О. повідомив, що на 

ремонт вулиць, згідно паспорту бюджетної Програми виділено 11 453 139, 00 грн. 

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що у зв’язку з надходженням 

оскаржень і винесенням рішення Антимонопольного комітету, по вулиці Героїв Небесної 

Сотні призначено торги на 3 вересня. По Старокостянтинівському шосе триває процедура 

оскарження, з 10.07 буде призупинена процедура закупівлі. Дата торгів припадає 

орієнтовно на кінець вересня.  

Полодюк М.І. пояснив, що у зв’язку з вище викладеним, ним була скликана робоча група і 

розроблені зміни до Програми, які дадуть змогу зобов’язати КП «Шепетівський РЕП» 

виконувати дорожні ремонтні роботи з залученням третіх сторін, з використанням 

системи «Прозорро». 

Шайнога Ю.М. пояснив процедуру укладання договорів з третіми сторонами щодо 

ремонту дорожнього покриття, зауважив, що робота значно спроститься і прискориться. 

Полодюк М.І. зауважив, що виконання запланованих робіт може завершитись в кінці 

серпня – на початку вересня. Пояснив, що дане рішення розблоковує роботи, стосовно 

ремонту доріг та закупівлі матеріалів. 

Веселкова Г.П. підняла питання, стосовно передачі доріг на баланс КП «Шепетівський 

РЕП», яке було обговорено ще зимою. 

Полодюк М.І. пояснив, що процедура передачі на баланс передбачає оцінку всього того, 

що відбувається на дорогах. 

Федоров В.Б. вніс пропозицію частину коштів, які виділялись на асфальтування вулиці 

Героїв Небесної Сотні перенаправити на закупівлю щебеню. Виділити 600 тис.грн. на на 

поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям. 

Собчук Н.М. підняла питання щодо відсутності грейдерування доріг по вулиці 

Партизанська, Косецька і Комарова та їх підсипки.  

Кикоть М.Ю. ставить на голосування даний проект рішення. 

(Голосували: "за"- 8,"проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: «Про  внесення доповнень до додатку № 2 рішення ХVI сесії міської ради VII 

скликання від 15.12.2016 р. № 39 «Про Програму державних, міських, професійних свят та 

пам’ятних дат у м. Шепетівці на 2017 – 2020 рр.». 

ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Кикоть М.Ю. з повідомленням про внесення змін в 

Програму, які стосуються доповнення переліку свят Днем хрещення Київської Русі-

України. 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Веселкова Г.П. з пропозицією доповнити перелік 

свят – в першу неділю вересня День підприємця. 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що дана пропозиція буде озвучена на сесії 

міської ради.  

Наступні питання порядку денного було вирішено обговорити на сесії міської ради. 

 

 

Голова комісії з питань соціально-економічного 

розвитку міста, планування, бюджету, фінансів          Ю. Шайнога 
 

Голова комісії з питань розвитку промисловості,  

житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту,  

енергетики та зв’язку                                                                                         М. Верхогляд 
 



Голова комісії з питань  

земельних відносин, архітектури та будівництва,  

охорони навколишнього середовища                                                                 В. Синюта 
 

Голова комісії з питань охорони здоров’я,  

соціального захисту населення, освіти,  

культури, молодіжної політики та спорту                                                          О. Курганський 

 

 

Голова комісії з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики,  

законності та правопорядку                                                                                  В. Прохорчук 

 


